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Abstract 

According to every definition, an encyclopedia is a reference book or books providing 

summaries of all branches of human knowledge or a particular one. Entries of encyclopedias 

are much more different than those of dictionaries. Their entries are arranged alphabetically 

by names or by categories. Encyclopedias have a long history, even more than 2000 years and 

evolved considerably. Digital and open source versions have also developed vastly. The first 

aim of the current paper is to go through into the famous international encyclopedias: 

Americana, Britannica, BSE, and in particular, Daeratolmaa'ref-e Farsi (Mosaheb) to review 

the entry of “Mathematics” to inspect the aim and development of the subject and its 

applications in other disciplines. In the second part, our aim is to examine some of 

mathematics encyclopedias, two of them subjected to applied mathematics. In particular, we 

introduce the Encyclopedia of Mathematics in some details, which is translated into Farsi by 

Iranian mathematicians. 
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 چكيده

هايی در زمينة همة هاي مرجع هستند كه دانستهاي از كتابها كتاب يا مجموعهدانشنامه
هاد   و گيرناد هااي خصصصای را درمرمای   از دانش اي ويژههاي دانش، يا شاخهشاخه

هااي حاال و آيناده ا ا       ا ضبط و انتقال دانش مشاري ماه نسا    هاصلی از خدوين آن
هاي دانش مشاري هساتند،   هاي عمومی درمرگيرندة همة شاخهماخوجه مه اينكه دانشنامه
هاي كوخاه، هاي خصصصی مقالهكه دانشنامهاند، درحالیهاي كوخاهمعموالً مشتم  مر مقاله

 یاجماال  نگااهی   اين مقاله نصس  متو ط وحتی ما گستردگی كام  را درمردارند  هد
 در آنها و خحلي  درونای « رياضيات»هاي مزرگ در جهان و ا تصراج مدخ  مه دانشنامه

رد  يكی مرخی از آنها ا    در ادامه چندين دانشنامه فاخر رياضی را مرر ی خواهيم ك
ت ا ا   خرين دانشنامة رياضياها، دانشنامه مزرگ رياضی ا   كه مزرگاز اين دانشنامه

ا ركه در حال حاضر در دنيا منتشر شده ا    در حال حاضار، خرجماة ايان دانشانامه     
 عهده دارند شوراي علمی متشك  از افراد زمده در پژوهشكده مه

، نشنامة رياضای المعار  فار ی، مريتانيكا، دانشنامة مزرگ شوروي، داةداير ها:كليدواژه
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 مقدمه -1

المعار ، مر يك اص  كلای متكای ا ا  و آن    ةهاي گوناگون از دانشنامه يا دايرخعريف

ها عموماً آثار مكتوب در يك يا چند جلد هستند كاه ماه خرخيار حارو      اينكه دانشنامه

هااي  هاي عماومی و دانشانامه  هاي عمومی مشتم  مر دادهشوند  دانشنامهالفبا خدوين می

هاا ماراي   اي خصصصای هساتند  در واقاع، مراجعاه ماه دانشانامه      هخصصصی حاوي داده

هاا از اركاان اصالی    درياف  آگاهی اولية اجمالی در موضوعی مشصص ا    دانشانامه 

انتقال فرهنگ معار  مشري هستند و هد  از خادوين آنهاا ايان ا ا  كاه وقتای كاه        

مند يا و عالقه خورداي عادي مه يك عنوان خاصی مرمیپژوهشگر يا دانشجو يا خواننده

ماالی  نيازمند مه كسر اطالع ميشتر از آن موضوع ا  ، متواند مه  ارع  اطالعااخی اج  

هاا  د   آورد و در صورت نياز، ما مراجعه مه كتابدرمارة عنوان مورد عالقه خود را مه

د ا  آورد   خاري ماه  هاي اصلی موضوع خود را پيگيري كند و اطالعاات كاما   و مقاله

 هاي معتبر رياضی مود از خدوين اين مقاله مرر ی و نقد دانشنامه هد  اولية ما

( ماه  رپر اتی مصااحر، در    1۳4۵المعار  فار ای ممصااحر،   ةدر اثر فاخر داير 

طور كام  مياان شاده ا ا      هاي يك دانشنامه مهخعريف و هد « المعار ةداير»مدخ  

عنوانی ا   عمومی كاه   المعار ةيركنيم: دااجمال در اينجا مه مرخی از آنها اشاره میمه

هاي خصصصای ا ا   ماين    هاي دانش مشري ما دانشدرمرگيرنده كماميش از همة شاخه

طاور ا ا ای ناابر ماه     نامه ماه ها خفاوت ا ا ی وجود دارد؛ لغ نامهها و لغ دانشنامه

درمار   هااي گونااگون را  ها اطالعاخی درماارة موضاوع  دانشنامهها ا   در حالی كه واژه

خوان خط فاصلی ماين آن دو كشايد  ماه اعتقااد ماا      دارند  البته در مسياري از موارد نمی

گاواه خااريخ ار اطو    نامة دهصدا هم مه منزلة يك دانشنامه نگريس   ماه خوان مه لغ می
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آوري مجموعة اطالعات زمان خاود و پايش از آن   نصستين كسی ا   كه اقدام مه جمع

هاايی را ماا هماين    انی در اروپا مه پيروي از ار اطو مجموعاه  كرده ا    پس از آن كس

(، 1۳9۳ما امعيلی،   هاا دانشنامهدانشنامة اند  در مقدمة كتاب ارزشمند عنوان منتشر كرده

طور كاما  آورده و در ماتن كتااب ناام و نشاان      ها را مهمؤلف خاريصچه خدوين دانشنامه

وياژه در اياران را آورده و درماارة هار     و مههاي منتشرشده در جهان خقريباً همة دانشنامه

دهد  وجود اين اثر ما را از ادامه محث درمارة نظام د   میيك از آنها اطالعاخی مفيد مه

طوري كه اشاره كرديم مقالاة ماا نگااهی    كند  مهنياز میها و اهدا  آنها میكلی دانشنامه

هاا،  هاايی كاه مادخ    دانشانامه  ها ا  ، يعنیهاي رياضی در دانشنامهاجمالی مه مدخ 

صاورت  هاا، و روناد پيشارف  داناش رياضای را ماه  اه        ها، خعرياف ها، اصطالحواژه

هااي  هاي عمومی هم مدخ اند  در دانشنامههاي كوخاه، متو ط و ملند مرر ی كردهمقاله

انيكاا،  هاي مزرگ مانند امريكاناا، مريت آورند  مثالً در اكثر دانشنامهخصصصی و كلّی را می

آماده  « رياضايات »المعار  فار ی، مدخ  ة( و دايرBSEدانشنامة مزرگ شوروي  امق م

 هايی از رياضيات هم آمده ا   ا    حتی در مرخی از اينها شاخه

 

 المعارف فارسيةر دايرد« رياضيات»مدخل  -2

شاته  اي زيبا، جامع و مفص  در ماب رياضيات نوالمعار  فار ی مقالهةمصاحر در داير

هاي رياضی را در مدخ  و اطالع نسبتاً كاملی از پيشرف  رياضيات خا آن زمان و مكتر

منزلة علم ا تصراج از اصول موضاوع  آورده ا    در اين مقاله، رياضيات مه« رياضيات»

اي ا ا  از اصاول اولياه و    خعريف شده ا    مراين ا اس، هر نظرية رياضی مجموعه

شود  ناگفته پيدا   كاه  آنها كه مه روش قيا ی، ا تنتاج میهاي منطقی حاص  از نتيجه
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مه  بر گسترش روزافزون رياضيات و كاارمرد آن در كلياة علاوم و فنّااوري، خعرياف      

قادري و ايع ا ا  كاه     گفتاه ا ا   ايان گساترش ماه     رياضيات فراخر از خعريف پيش

مقالاه،   در ادامة منتشر شده ا    -هر يك ما چندين مجلد -هاي مزرگ و فاخردانشنامه

منادي  صورت كاامالً كوخااه، مرا ااس خقسايم    نگاهی مه درون آنها خواهيم انداخ  و مه

هااي  المعار  فار ی روند خااريصی و پيشارف  داناش رياضای را در طاول  اده      ةداير

 كنيم گذشته مرور می

و اعاداد   هايی از عالئمدر دورة ما تان و پيش از يونانيان، در مصر، هند، چين، نشانه 

هازار  اال پايش از    خرين اثر رياضی در مصر مرموط مه  اه شود  قديمیمزرگ ديده می

صاورت  ميالد ا   كه روي  ر  نگی ياك گارز  الطنتی، يناايم جنگای فرعاون ماه       

(  1۳۸۸كاري شده ا   م ايفلو،  مز كنده 000/422/1گاو و  000/400ا ير و  000/120

( 1۳۸۸دانناد م ايفلو،   ارت رياضای مصاريان مای   اهرام مصر را يك دلي  عينی مراي مه

نوشاته آشاوكا، حادود    ر فرماان  انگ  دعرمی ا   كه -ميراث هند، ارقام مشهور هندي

ها در روش نوشاتن اعاداد قوف فاراوان    شود  چينیقب  از ميالد اين ارقام ديده می 2۵6

 ( 1۳۸۸داشتند م يفلو، 

ات پايش از دورة خمادن   نويساد كاه در رياضاي   مای « رياضيات»مصاحر در مدخ   

هاايی كاه در  ادة ميساتم     شود  مرا ااس پاژوهش  گونه ا تداللی ديده نمیيونانی هيچ

ها رياضايات را در مساير ا اتنتاج و ا اتدالل     د   آمده ادعا شده كه يونانیميالدي مه

( محدود  يصد  ال پيش از ميالد( نقطة Heath, 1926قرار دادند  كتاب اصول اقليدس م

پيشرف  ا    رياضيات يونانيان ميشتر جنبة هند ای داشا   دوران طاليای     كمال اين

قب   212-2۸7قب  از ميالد(، ارشميدس م 27۵خا  ۳20رياضيات يونان ما بهور اقليدس م
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قب  از ميالد( مه اوج شكوفايی خاود ر ايد  پاس از     200-262از ميالد( و آپولونيوس م

 ی رياضيات هندي مود زمين و دوران شكوفايآن دوران افول مغرب

هنديان خبحر عجيبی در محا بات داشتند ولی روش ا تداللی رياضايات يوناانی در    

ودي شود  اما مسلمانان نه خنها ميراث يونانيان را حفظ كردند ملكه خا حاد آنجا ديده نمی

هم در خو عه و گساترش آن كوشايدند و آثاار رياضايات ايان دوره در  ادة ياازدهم        

  ال مه طول انجامياد و خاا   ايرانی پانصد-روپا شد  خمدن درخشان ا المیميالدي وارد ا

اي مار  مقدماه » دة پانزدهم ميالدي ادامه داش   جورج  ارخن در كتاب ارزشمند خود 

خارين دانشامند جهاان در آن    نام مازرگ ( هر پنجاه  ال را مهSarton, 1948، م«خاريخ علم

د  ميالدي اداماه دار  1200ميالدي و خا  7۵0ري از گذاگذاري كرده ا    اين نامزمان نام

دانانی چون خوارزمی و عمرخيام نيز وجاود دارد  محاث   در اين فهر   ا امی رياضی

شويم  در آياز  ادة هفادهم   ماره در حيطة مقالة ما نيس  و ميش از اين وارد نمیدراين

هند ه خحليلای و از  اي ياف ؛ كارهاي دكارت در العادهميالدي، رياضيات گسترش فوف

اي در خو اعة رياضايات ايفاا    خر امداع حساب ديفرانسي  و انتگرال نقش عمدههمه مهم

 ه هد  ماكردند  ماخوجه مه اينكه مقالة ما درمارة گسترش و خو عة رياضيات نيس ، ملك

هااي  المعاار  ةهاي آن در دايار اشاره خيلی مصتصر مه روند خكاملی رياضيات و مدخ 

ايان مقالاه ماه     كنايم  مصااحر در اداماة     مه قكر چند جملة كوخاه اكتفا میعمومی ا 

هاي آنهاا، و  ارانجام ماه  اه مكتار      هاي رياضی و كارمردهاي عظيم د تگاهپيشرف 

هااي  هاي ديگري نيز درماارة شااخه  پردازد  افزون مر اين مقاله، مقالهاصلی رياضيات می

    ادانشنامه آمده  هاي قيا ی،    در اينخاص رياضی، روش

 



 7/  انشنامة رياضيهمراه معرفي چند دهاي بزرگ جهان بهدر دانشنامه« رياضيات»مدخل 

 (Britannicaدر بريتانيكا )« رياضيات»خل مد -3

در  در اين دانشنامه نيز مقالاة مسايار مفصالی درماارة خااريخ پيشارف  مفااهيم رياضای        

هاي گوناگون خمدن مشاري از دوران ما اتان، هناد، چاين، يوناان، دوران خمادن       دوران

هااي عظايم پاس از رنساانس و     شرف هاي ميانی گرفته خا پيهاي  دها المی، پيشرف 

يار و  دوران جديد محث شده ا    از ديدگاه اين مقاله، رياضيات، دانش  ااختار، خرخ 

هاي گيري و خوصيف شك هاي مقدماخی درمارة شمارش، اندازهرامطه ا   كه از خمرين

كند و ها شروع شده ا  ،  پس درمارة ا تنتاج منطقی و محا بات كمّی محث میءشی

هم ينكه گسترش آن رشد افزايشی و آرمانی خجريد مفاهيم رياضی ا    از  ادة هفاد  ا

هااي اخيار هماان    طور ضروري مه فيزيك و فنّاوري الحاف شد و در  اال رياضيات، مه

هاي رياضی ممراي مثال كند  همة د تگاههاي كمّی كلية علوم ايفا مینقش را در موضوع

هااي منطقای و   ها ا    مرر ی پاياه وضوع و قضيههند ة اقليد ی( خركيبی از اصول م

 شود فلسفی رياضيات مه مسئلة خمامي  و  ازگاري آن منجر می

اين مقاله، از ديدگاه خاريصی مه گسترش رياضايات از دوران ما اتان خاا زماان حاال       

پرداخته ونتيجه گرفته ا   كه مه عل  رشد نمايی علوم، ميشترين خو اعة رياضايات از   

زده ميالدي و ميشتر در اروپا و امريكا شمالی ماوده ا ا   البتاه نويساندة مقالاه       دة پان

كند كه اين مدان معنی نيس  كه خو عة رياضايات در جاهااي ديگار    مالفاصله اشاره می

كند كه مراي درك خاريخ رياضيات در اروپا الزم ا   كاه  اهمي  ندارد، و معد اشاره می

مصر، يونان و خمدن ا االمی از  ادة هشا  خاا پاانزده       النهرين،خاريخ رياضيات در مين

امان مو ای   الدين فار ای و محماد  ميالدي مرر ی شود  در اين مرر ی مه ا امی كمال

الدين طو ی و نجوم ياد شده ا ا   محاث   خوريم  همچنين از نصيرخوارزمی،    مر می

ميق در هر ياك  در اين نوع موارد از حوصله اين مقاله خارج ا   و مستلزم پژوهش ع
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از موارد طرح شده ا    در اين مقاله نويسنده مه خفضي  درماارة رياضايات در جناوب    

شاده در آن زماان   هاي مطرحگفته و نيز مرخی از موضوعآ يا، شرف آ يا در دوران پيش

همانند د تگاه اعداد، حساب، هند ة كارمردي محث كرده ا    يير از ورود مه نكاات  

هاي جبار، آنااليز، حسااب،    كنيم كه در اين دانشنامه هم مدخ اشاره میديگر اين مقاله، 

 ازي، نظرية احتماال،  ها، هند ه، نظرية اعداد، آناليز عددي، مهينهخركيبيات، نظرية مازي

هاي كوخاهی نيز نوشاته شاده   ها، آمار و مثلثات آمده و در هر مورد مقالهنظرية مجموعه

هااي خااريصی و نياز    نساب  خفضايلی درماارة دوره   هاايی ماه  ا    مقالة اصالی مصاش  

هايی چون حساب، هند ة عملی و نجوم را نياز آورده ا ا   گساترش  اريع     موضوع

رياضيات در  دة هفدهم ميالدي اخفااف افتااده ا ا   در ايان دوران نظرياة خورشايد       

مركزي كپلر در نجوم، و نظرية لَصتای در فيزياك در كارهااي كپلار، گاليلاه، دكاارت و       

 شود   نيوخن ديده می

داناان ماه   اين مقاله مه نهاد پشتيبانی علمی نيز پرداخته ا    خا  دة هفدهم، رياضای  

كردناد و ماا   هاا منتشار مای   هااي خاود را در كتااب   خنهايی، يا ما گروهی كوچك مقالاه 

مايالدي   1660گرفتناد  در  مای  شادند و مهاره  نگاري از كارهاي يكديگر مطلاع مای  نامه

رلين فرهنگستان م 1770فرهنگستان علوم پاريس، در  1666نتی انگليس، در انجمن  لط

دانايم، حساامان   فرهنگستان  ن پترزمورگ خشكي  شد  همانطوري كاه مای   1724و در 

نيتس و نيوخن در قرن هفدهم ا   كاه معادها   ديفرانسي  و انتگرال محصول خفكر الير

 فر ياف  منشأ جهشی مزرگ در رياضيات شد و كارمردهايی وا

هااي آن در  هااي گونااگون رياضايات و پيشارف     ادامة مقاله محاث درماارة شااخه    

دانان مزرگ ماه دقا    هاي رياضیهاي معدي ا    ناگفته نماند كه كارها و پژوهش ده
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طاور كاما    هااي آن ماه  مرر ی شده و خا  دة حاضر  اير گساترش رياضايات و نظاام    

مه مباحث فيزيك رياضی و از  اوي ديگار ماه     واكاوي شده ا    اين مقاله از يك  و

در مريتانيكا كاما ، زيباا،   « رياضيات»موضوعات رياضيات محض پرداخته ا    مدخ  

 مفيد، و دقيق خدوين شده ا     
 

 Bolshaya Sovetskayaدر دانشنامة بزرگ شوروي )« رياضيات»مدخل  -4

Entsiklopediya  ياBSE) 

هاي كمی چاون منظرياة اعاداد(،    رياضيات موضوع آمده ا   كه« رياضيات»در مدخ  

دهاد، و  اپس    اختار مجبر(، فضا مهند ه( و خحلي  مآناليز( را مورد مرر ی قرار مای 

داناان الگوهاايی را   خعريفی ندارد كه همه مپذيرناد  رياضای  « رياضيات»كند كه اشاره می

نادي كنناد  در اتی ياا     مهاي نو را فرمولمرند خا حد يهكار میكنند و مهوجو میجس 

كنند  هنگامی كاه  ااختارهاي رياضای    نادر تی اين مسير را ما مرهان رياضی نهايی می

خاوان ماراي   د   دهند، ا اتدالل رياضای را مای   هاي واقعی مههاي خومی از پديدهمدل

كاارمردن  د ا  آورد  از راه ماه  مينای طبيعا  ماه   د   آوردن مصيرت درونی و پيشمه

مناد  گياري، ماه مرر ای  اامان    رياضيات از شمارش، محا به و انادازه  ،منطقو  خجريد

هاي فيزيكی پرداختاه و اينگوناه گساترش يافتاه ا ا   خااريخ       ءو حرك  شی هاجسم

هااي دقياق   ر اد محاث  رياضيات مه منزلة يك فعالي  مشري مه دوران خيلای دور مای  

 باهر شد اصول اقليدس ويژه در ، مهرياضيات يوناننصس  در 

( در ايجاد  اختارهاي اصا  موضاوعی پيشاگام ا ا       19۳2-1۸۵۸م جوزپه پئانو 

 ان پژوهش در رياضايات  ( اين روش را ادامه داد و مدين194۳-1۸62ديويد هيلبرت م

شاك  گرفا   خاا رنساانس پيشارف        هاا خعرياف و  هاا اصا  مرا اس ا تنتاج دقيق از 
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علمی ديگار مرخاورد    ضی ما امداعهاي ريارياضيات خيلی كند مود، هنگامی كه نوآوري

 هاي رياضی مه شدت  رع  گرف  و خاكنون هم ادامه دارد  ها يا امداعكرد، اكتشا 

هاي علمی مانند علوم طبيعای، مهند ای،   ها و  اح رياضيات در مسياري از حوزه 

هاي مالی و علوم اجتمااعی نقاش اصالی دارد و امازاري قاوي      مكانيك، اقتصاد و نظريه

شاده     رياضيات كارمردي منجر مه نظام رياضی جديد چاون آماار و نظرياة ماازي    ا  

كنناد  دانانی كه در حوزة محض مخو يع رياضيات در درون خود( كار مای ا    رياضی

هيچ كارمردي از آن خوجه ندارند  ولی جالر ا   كه مدانيم كارمردهاي عملای ماراي   مه

 ميشتر رياضيات محض پيدا شده ا   

مقاله هم پاس از رياضايات دوران ما اتان، از  ادة ششام پايش از مايالد، ماه         اين  

پاردازد  در ايان مقالاه اشااره شاده ا ا  كاه واژة        فيثايورس و يونان ما تان اشاره می

( آمده ا ا   ار اطو رياضايات را علام     μάθημαم méthémaرياضيات از ريشة يونانی 

هاايی خيلای مجارد وارد    كاه موضاوع   داند  در  دة نوزدهم ميالدي، زمانیها میكمي 

داناان و فيلساوفان   ها نداشاتند، رياضای  مباحث رياضی شدند، كه هيچ ارخباطی ما كمي 

هاي گوناگون از رياضيات كردند؛ حتی روي اين موضوع كه رياضايات  شروع مه خعريف

رياضيات آن است »ها گفتند كه علم ا   يا يك هنر خوافق نشده ا     رانجام مرخی

 « آورنددست ميدانان بهرياضي كه

گرايی مه خفصاي   و صورت شهودگرايی، گرايیمنطقدر اين مقاله  ه مكتر ا ا ی،  

گيرند؛ كه هر يك از اين  ه از يك خفكار فلسافی متفااوت نشاأت     مورد محث قرار می

گاناه موضاوعی كاامالً    هااي  اه  گرفته ا    ماخوجه مه اينكه محث درمارة ايان مكتار  

   و چندان مه موضوع مقالة ماا مرماوط نيسا ، از محاث ميشاتر خاودداري       رياضی ا
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دان مشهور آلمانی، كارل فردريش گااوس، وجاود دارد   كنم  جملة معروفی از رياضیمی

ملكاة علاوم     كاه پيشاران     »نامد و اخياراً گفتاه شاده    می« ملكة علوم»كه رياضيات را 

هااي رياضای همانناد    ايلار نظرياه   از ديادگاه كاارل پاوپر،   «  هاي علمی ا  اكتشا 

قيا ی هستند  از ايان رو رياضايات محاض    شناختی، فرضیهاي فيزيك و زيس نظريه

 رياضيات خجرمای ها هستند  هاي آن حد يهمسيار نزديك مه علوم طبيعی ا   كه فرض

 ازي نقشی روزافزون در علوم كند و محا به و شبيهاهميتی در درون رياضيات پيدا می

اند  محثی كه در فلسفة رياضای مطارح ا ا  ايان ا ا  كاه آياا        اضيات پيدا كردهو ري

رياضيات امداعی ا   مهمانناد هنار( ياا اكتشاافی مهمانناد علاوم خجرمای(  درعما          

شوند ولی در  طوح برياف و دقياق   مندي میدانان در  طحی ما دانشمندان ردهرياضی

 شوند از آنان جدا می

وانی خاريصی رياضيات را دارد و ماه مياان نمادهاا، زماان و     در ادامه اين مدخ  مازخ 

ها دشوار ا ا   كند كه زمان رياضی مراي فهم مبتديپردازد و اشاره میدق  رياضی می

خري از كارمردهااي معماولی دارناد     هاي دقيقمعنی« فقط»و « يا»و حتی نمادهايی مانند 

هااي  اي ماه كماك مرهاان   اي راياناه ها اند  اخيراً محا بههاي رياضی ا ا اً  ص مرهان

 لی از دق  ماشند هايی ممكن ا   خااند اما چنين مرهانرياضی آمده

 

 (Americanaدر امريكانا )« رياضيات» مدخل -5

منادي  در اين دانشنامه در خعريف رياضيات چنين آماده ا ا : رياضايات ماراي فرماول     

در اتی ياا نادر اتی آنهاا را ماا       كارمردن آنها ا  ،مهوجو مراي ها و در جس حد يه

هااي منا ابی ماراي    هاي رياضی مادل كنند  زمانی كه مرهانهاي رياضی اثبات میمرهان

مينای  خوان مراي درك درونای و پايش  هاي رياضی را میهاي واقعی ماشند ا تداللپديده
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به، كارمردن خجريد و منطاق، رياضايات از شامارش، محا ا    كار مرد  ما مهآينده طبيع  مه

هاي فيزيكای  ها و حرك  پديدهمند شك گيري آياز شد و  پس مه مرر ی  اماناندازه

گاردد  ايان   پرداخ   رياضيات عملی مه منزلة فعالي  انسان مه دوران خيلای دور مرمای  

« اصاول اقليادس  »وياژه ماه كتااب    هاي دقيق رياضيات يونان، ماه دانشنامه هم، مه محث

منزلاة پيشاگام   (، ماه 19۳2-1۸۵۸آمده ا  : پس از پئانو م پرداخته ا    در ادامه چنين

( و ديگران، چناين  194۳-1۸62معرفی د تگاه اص  موضوعی، كارهاي ديويد هيلبرت م

هااي  كماك ا اتنتاج  ها، ماه صورت اثبات واقعي هاي رياضی مهمعمول شد كه پژوهش

پيشرف  رياضيات  ها عملی شود  خا رنسانسدقيق ما ا تفاده از اصول موضوع و خعريف

هاي رياضی ماا اكتشاافات علمای    اي كند مود، ولی زمانی كه امداعات و نوآوريخا اندازه

 آور رشد رياضيات شد كه خاكنون هم ادامه دارد درآميص ، منجر مه  رع   ر ام

هاي علمی، مانند علوم طبيعای، مهند ای،   ها و  اح رياضيات در مسياري از حوزه 

دارد و رياضايات كاارمردي ماه     الی و علوم اجتماعی نقشی مر عهاده پزشكی، اقتصاد، م

داناانی كاه   ها منجر شده ا ا   رياضای  هاي رياضی جديد مانند آمار و نظرية مازينظام

دهناد  خو عة رياضيات محض مشغولند، رياضيات را صرفاً در درون خود گسترش میمه

ا ملی رياضيات محاض ايلار معاده   و كاري مه كارمردهاي آن ندارند ولی كارمردهاي ع

 شوند باهر می

هم اشاره شده ا   كاه رياضايات خعرياف مقباول عاماه نادارد و        در اين دانشنامه 

قباول  ها ناميده ا    خا  دة هجده ميالدي اين خعريف را قاما  ار طو آن را علم كمي 

هااي  ضوعهاي ميشتري حاص  شد و مودانستند  از  دة نوزدهم ميالدي كه پيشرف می

هاي جديد را پيشانهاد  هايی از خعريفدانان و فيلسوفان، گونهمجردي مطرح شد، رياضی
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اي ماه خعرياف رياضايات ندارناد و آن را     دانان مازرگ عالقاه  كردند  مسياري از رياضی

دانند  حتی روي اين گزاره كه رياضيات يك علام ياا ياك هنار ا ا       ناپذير میخعريف

دانتان اناتا    رياضيات آن استت كته رياضتي   »گويند كه میاخفاف وجود ندارد  فقط 

 « دهندمي

در اين دانشنامه هم مرر ی  شهودگرايیو  گرايیصورت، گرايیمنطق ه مكتر مهم  

داناان جهاان، رياضايات را    شده ا    كارل فردريش گاوس، يكی از مزرگترين رياضی

دان معاصار و فعاال در   ضای رانسيس دو وئوي مريانامد  ماركوس پيترفمی« ملكة علوم»

ران اصالی پشاتوانة   ملكاة علاوم،    نياروي پايش    »گوياد:  كردن رياضايات( مای  عمومی

مساياري از  »شاود كاه:   ،  رانجام در اينجاا ماه كاارل پاوپر اشااره مای      «اكتشافات علمی

قيا ای هساتند    شنا ای فرضای  هاي فيزيك و زيس هاي رياضيات، همانند نظريهنظريه

ها هاي آن حد يهت محض خيلی نزديك مه علوم طبيعی ا   كه فرضرو رياضياازاين

دانام كاه متواناد ماا     من د تگاهی را علمی يا خجرمی می»كند كه پوپر اضافه می« هستند 

متكای ماه   »دادناد زيارا   مرخی از نويسندگان، رياضيات را علم نمی«  آزمايش خحقق يامد

 « خجرمه نيس 

وياژه در كشاف نتااين منطقای از     زيادي دارناد، ماه  هاي رياضيات و فيزيك اشتراك 

هاا در رياضايات و علاوم ديگار     منادي حد ايه  نيز در فرمول ها  شهود و آزمايشفرض

 ا   مشترك هستند  رياضيات خجرمی اهمي  روزافزونی در درون رياضيات پيدا كرده ا

 اينده در علوم و رياضيات دارند  ازي نقشی فزو محا به و شبيه

داناان  دانان نسب  مه موضوع ماال مسيار متفاوت ا    مرخی از رياضیياضیعقيدة ر 

هاي رياضای را  اعتقاد دارند كه دانستن رياضيات مه منزلة يك علم، اهمي  زيبايی گزاره
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دهد: مرخی ديگر، در نقطة مقام ، مار ايان عقياده هساتند كاه انكاار ارخبااط        كاهش می

اقعيا  ا ا  كاه خمااس ماين رياضايات و       مساتن ماه ايان و   رياضيات ما علوم، چشام 

كارمردهاي آن در علوم و مهند ی  بر خشديد گسترش ميشتر رياضايات شاده ا ا      

منزلة يك هنر( امداعی ا ا   هاي اين ديدگاه آن ا   كه آيا رياضيات ممهيكی از نتيجه

ان دانان در  طح كالن ماا دانشامند  منزلة يك علم( اكتشافی ا    در عم ، رياضیيا ممه

شاوند  ايان محاث يكای از     خار جادا مای   شاوند ولای در  اطوح برياف    مندي مای رده

 هاي فلسفة رياضی ا   موضوع

هااي رياضای، منيادهاا و    هايی مرموط مه زماان رياضايات، موضاوع   در ادامه مه محث 

فلسفة رياضی، خاريصچه گسترش اعاداد، رياضايات كاارمردي، آماار و علاوم خصاميم،       

هااي رياضای   اره شده ا    آخرين مبحث نيز در ماورد جاايزه  رياضيات محا باخی اش

 ا   

 مايالدي ايجااد شاده و     19۳6خرين جايزه در رياضيات جايزة فيلدز ا   كه در مهم
ايان    شاود جز حوالی جنگ جهانی دوم( حداكثر مه چهار نفار اعطاا مای   هر اله ممه

كنيم كه خاكنون دو نفر شود ماضافه میم  ارزيامی می نگ جايزه نوجايزه معموالً هم
دانان ايرانی، پروفسور ماريم ميرزاخاانی و پروفساور فريادون درخشاانی      از رياضی

 اند( مكوچر مركار( اين جايزه را درياف  كرده

  2010ميالدي، و مدال چارن در   200۳ميالدي، جايزه آم  در  197۸جايزه ولف، در 
هاي ماز و    ها، ح  مسئلهوآوريميالدي ايجاد شده ا    هر يك از اين جوايز، مه ن

مسائله رياضای    2۳ميالدي  1900دان آلمانی در شود  ديويد هيلبرت رياضیداده می
سائله  ميالدي هف  م 2000خا از آنها ح  شده ا    در  9را مطرح كرده كه خاكنون 

شد كه ح  هر يك از آنهاا پااداش ياك     اي هزاره مطرحهاي جايزهصورت مسئلهمه
 دالري دارد  ميليون 
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د هاي رياضای ماو  در امتداي مقاله اشاره كرديم كه هد  ما در اين مقاله مرر ی دانشنامه

اي ا ا   ولی مه داليلی محث خود را در جه  ديگري انجام داديم  دلي  اين كار مقالاه 

ايان   از عهادة  ( آمده و نويسنده ما خبرگی كام 1۳۸7كه در مجلة نشر رياضی مجمالی، 

و نقد و مرر ی آنهاا   هارو، نيازي مه خكرار و معرفی اين دانشنامهاينكار مرآمده ا    از

هااي مطارح شاده در ايان مقالاه      طور كامالً خالصه مه معرفی دانشنامهنيس   در زير مه

صورت كاما   مه« معرفی و نقد چند كتاب مرجع رياضی»پردازيم  اين مقاله ما عنوان می

ان ارش شده و خحلي  محتوايی ماارزش و در عين حال مصتصري در اختيار خواننادگ نگ

هااي مرجاع، از قبيا     اي كوخاه و معرفی انواع كتااب دهد  نگارندة پس از مقدمهقرار می

ها مه نقاد و  نامهها و د  ها، اطلسانشنامههاي متعار ، دها، فرهنگنامهها، واژهفرهنگ

هاا هماراه ماا    هااي ايان مرجاع   پردازد  در زير عنوانند مرجع میمرر ی چند اثر ارزشم

ع آوريم  خوانندگان عالقمند را مه مقالة اصلی ارجاخوضيح خيلی مصتصري از آنها را می

 دهيم می

(: محتاواي  Peeva; Vogel; Lozanov; Peeva, 1995نامة رياضی الازه وييار م  واژه (1
 ها ا   ارجاع در درون متن 47۵0واژه و ميش از  116۵2نامه اين واژه

اصاطالح   ۵000(: ايان فرهناگ   Parker, 2003فرهنگ رياضيات مك گروهي  م (2
 رياضی را درمردارد 

(:  ااختاري  Clapham; Nicholson, 2005فرهنگ مصتصر رياضيات آكسافورد م  (۳
هااي معادي را در   و ويرا ا   1990شبيه دانشانامه دارد، چااا اول آن را در   

 ه آكسفورد منتشر كرده ا   ، دانشگا200۵، 1996

(: انديشة خدوين اين فرهنگ Borowski; Borwein, 2002فرهنگ رياضی كالينز م (4
 400خعرياف و   9000گاردد  ويرا ا  دوم آن   مرمی 199۵، 1994هاي مه  ال

 هاي رياضيات دارد  نمودار در حوزه
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(: نصستين ويرا ا  آن  James; James, 1992فرهنگ رياضيات جيمز و جيمز م (۵
ماود    1942يافتاة فرهناگ رياضايات جيماز در     منتشر شد كه مساط  1949در 

خارين  منتشر شدند  مهم 1992و  1976، 196۸هاي هاي معدي در  الويرا  
 مدخ  را درمردارد   ۸۸00( ا   كه 196۸آن ويرا    وم م ويرا  

ة مقالاه، ايان   ر نويساند (: مرا اس نظا Itô, 1987اي رياضيات مفرهنگ دانشنامه (6
صورت امتدايی در معنی واقعی كلمه يك دانشنامة رياضی ا   كه مهفرهنگ مه

ا ا   ما افزودن مقاالخی مه زمان ژاپنی منتشر شده ا    وير 1960و در  19۵4
خعاداد   دوم اين دانشنامه را انجمن رياضی امريكا مه زمان انگليسی منتشر كارد  

مقالاه و جلادهاي    4۵0مه  مقاله در چاا اول 4۳6 ها در ويرا   دوم ازمقاله
 افزايش يافته ا    4مه  2آن از 

 كنيم:در ادامة مقاله،  ه دانشنامة فاخر رياضی را مرر ی می

ناام كاما  ايان    (. 1977icheskaya entsiklopediya, Matematدانشتنام  رياضتيات     -1

 ا    دانشنامة رياضی خااكنون ا خرين يات ا   كه جامع، دانشنامة رو ی رياضدانشنامه

درحااال حاضاار اياان دانشاانامه خحاا   رپر ااتی شااوراي علماای رياضاای پژوهشااكدة 

شاود و  دانان كشور خرجمه مای نگاري مه هم  اعضاي شورا و همكاري رياضیدانشنامه

نگااري  خاكنون چهار مجلد آن منتشر شده ا   مشوراي علمای رياضای منيااد دانشانامه    

 ( 1۳97نگاري، ؛ شوراي علمی رياضی پژوهشكده دانشنامه1۳9۵، 1۳9۳، 1۳۸9ايران، 

هاا، و  گيري مفااهيم، قضايه  رياضيات مباحث كاملی از روند خكوين و شك  دانشنامة 

طاور كاما  مرر ای كارده     هاي رياضی را مههاي رياضی را درمردارد و همة شاخهنظريه

 97ماار در  را نصساتين منادي موضاوعی رياضايات    ا   ماخحاديه جهانی رياضيات، رده

هاي رياضای را  مقاله مندي كرده ا  (  الزم مه خوضيح ا   كه اين مرر یِشماره د ته

ميالدي شروع كرد و  پس مه خدرين خكميا  و   1940نصس  انجمن رياضی امريكا در 
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( ايان مرر ای را   Zentrablatt Mathنام زنتارامالت م مركز ديگري در آلمان مه 1970در 

مندي موضاوعی رياضايات   ما اشتراك و همكاري اين دو مؤ سه رده 19۸0  در ادامه داد

آن  2021اكناون نساصة   شود  هم( شك  گرف  و هر ده  ال يك مار مازمينی میMSCم

مندي ما دو رقام ممباحاث كا ( شاروع شاده و      منتشر شده ا    خوضيح اينكه اين رده

كاارمردي، علاوم راياناه، آماار،      هاي رياضايات محاض،  ها و شاخههاي كلية رشتهعنوان

ها،    خا آماوزش  مازياحتماالت حتی مكانيك، خرموديناميك، نجوم و اختر فيزيك، نظريه

ها خاالی ا ا     گيرد  البته جاي مرخی از شمارهرياضيات و خاريخ رياضيات را درمر می

خاود   هازار شااخة فرعای را درمردارناد مخاو     هاي اصلی متجاوز از پانن ضمناً اين شاخه

 حديث مفص  مصوان از اين مجم ( 

داناان شاوروي  اامق ماه  رپر اتی      اين دانشنامه را جمعای از مزرگتارين رياضای    

رك  ( و ماا شا  19۸۵-1977دان نامی شوروي  اامق، مائيادويچ ويناوگرادو  م   رياضی

ها مه نسصه منتشر كردند و همة نسصه 1۵0000دانان شوروي  امق در جمعی از رياضی

خرجمة انگليسی ايان دانشانامه ماا  رپر اتی      1994و  19۸۸هاي مين  ال فروش رف  

ماا روزآمادكردن مباحاث و افازودن مناامع ميشاتر منتشار شاد، كاه           هازوينكا  مايك  

(  مه Hazewinkel, 1988-1994ها را افزودند مين مطالر و مرجعادانان زمدة يرمی رياضی

صاورت  ديد انگليسی هار ياك ماه   ج  ه مجلد 2002، 2000، 1997هاي خرخير در  ال

(  ايان  اه جلاد    Hazewinkel, 1998-2002( منتشر شده ا   مZ-Aيك دانشنامة كام  م

 جديد مباحث كامالً جديد رياضی را درمر دارند 

عهاده  فار ی اين دانشنامة فاخر و مزرگ را مه اشاره كرديم كه شوراي علمی خرجمة 

شر كرده ا    اين فعالي  در دو دميرخاناه انجاام   دارد و خاكنون چهار جلد از آن را منت

شود  در واقع دميرخانه دوم مسئولي  خرجمه و انتشار جلادهاي جدياد را دارد و ماا    می
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هاي كند  دو مقدمه در خرجمههمكاري دميرخانة اصلی و زيرنظر  رويرا تار فعالي  می

 ی دانشنامة اصلی ا ا   فار ی اين دانشنامه آمده ا    در واقع مقدمة اول خرجمة فار

گياري و  هاي مقدمة اول و نيز  ير مصتصر خااريصی خصاميم  و در مقدمة دوم مرجستگی

اي كوخااه ماه محتوياات ايان دانشانامة      اركان خرجمة فار ی آمده ا    در ادامه، اشااره 

 كنيم ارزشمند، مفيد و فاخر می

منادي بريفای   ه داراي خقسيمهايی مروري كنوع مقاله را درمر دارد  مقالهدانشنامه  ه 

هاا را درمردارناد  ايان    ها شرحی روزآمد از روند جاري در ايان زميناه  هستند  اين مقاله

گيري اصلی و گوناگون رياضيات را در مردارند  ويژگای  ها طوالنی هستند و جه مقاله

 هاي گوناگون مخا خاريخ خادوين( را اصلی آنها اين ا   كه پيشرف  رياضيات در شاخه

كنند  ويژگی معدي آنهاا ايان ا ا  كاه ماراي هماة خواننادگان، دانشاجويان،         ميان می

هاا در  ها مفيدناد  ايان مقالاه   آموختگان، معلمان، متصصصان علوم ديگر و مهندسدانش

هاا را مادون ورود ماه    هاا و گازاره  اند، انگيزه و پيشينة قضيه طحی عمومی مطرح شده

هاا،  هاي د تة دوم ما طول متو ط هستند  در ايان مقالاه  كنند  مقالهجزئيات آنها ميان می

ها مهارت و خبرگای كاما  نيااز    اند  درك اين مقالهمباحث ما جزئيات ميشتري ميان شده

ها مهره مبرند  د تة  وم خوانند از اين مقالهرو، شمار كمتري از خوانندگان میايندارد  از

هاي نوع اول و دوم فهر تی جامع از در مقالههاي كوخاه و ارجاعی را درمردارند  خعريف

طوري كه اشااره شاد ويرا اتارهاي انگليسای     هاي مرخبط آمده ا    مهها و مرجعمنبع

هاا دانشانامة   اند  مرجاع مرخای از مقالاه   هاي ميشتري را افزودهمباحث روزآمد و مرجع

دنياي كناونی  مزرگ شوروي ا   كه پيش از اين مه محتويات رياضی آن پرداختيم  در 

هاي رياضی در اكثار كشاورهاي جهاان و خشاكي      همانند علوم ديگر، ما خشكي  انجمن
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دانان شك  ها و نيز مين رياضیدانان جهان، ارخباطی منظم مين اين انجمناخحاديه رياضی

اند، ولی اين مه آن معنی نيس  كه خكاما  رياضايات   گرفته و ميشتر از گذشته فعال شده

ها و امزارها وجاود دارد   يك مين مفهوم، اصطالحمهقرار داد و خنابري يكدر يك را تا 

هاي متفاوت در كشورهاي جهان ايجاب كرده هاي گوناگون فكري و  ن وجود مكتر

هاي متفاوخی در اين نهادها مطرح شاود و زماان و نمادهااي متفااوخی     كه  ؤال و مسئله

 وي ارخباط ميشاتر رهنماون   اي متفاوت را مهها خاحدودي اين فضاهكار رود  دانشنامهمه

كنند  اميد ا   ما خكمي  خرجمه فار ی اين دانشنامه جامع و فاخر، آيندگان در فكار  می

 رياضی مه زمان فار ی ماشند  ةخدوين و خأليف دانشنام

 انتشتارات اپتییين ی   2۰1۵انشنام  رياضتيات كتاربیدو و مساستیاچي  تا      د -2

( از Björn Engquistيرا ااتار اياان دانشاانامه ميااورن انكوئيساا  م(  و ,2015Engquistم

سا   ا تادان مرجستة رياضيات محا باخی دانشگاه خگزاس در امريكا ا    ويارايش نص 

 چاا ر يد جدول مه ۳۳خصوير و  ۳61مدخ ،  ۳12صفحه و در دو جلد ما  1۵7۵در 

شادن  اخيار و ينای  هااي  دلي  رشد  ريع رياضيات كارمردي و محا باخی در دههمه 

هايی از اين رشته، لزوم خدوين و چاا يك دانشانامه در ايان حاوزه احسااس     زيرحوزه

هاي مهند ای   ازي مسئلهشد  همچنين اهمي  رياضيات كارمردي و محا باخی در مدل

و  اير علوم ميش از گذشته درك شده ا ا   درواقاع محا ابات عاددي در پيشارف       

خاوان در  اهم فزاينادة    كند و اين مطلار را مای  ازي میعلوم دنياي امروز نقش مهمی م

 اند مشاهده كرد محا بات در كارهايی كه مه جايزة نوم  منجر شده

خوجه مه اين نكته مهم ا   كه رياضيات كارمردي و رياضيات محا اباخی داراي دو   

ماهي  متفاوت هستند ولی رامطة نزديك و دوطرفة اين دو موضوع ماعاث شاده كاه در    
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هااي رياضايات كاارمردي شاام      دانشنامة واحد قرار مگيرند  خقريباً هماة موضاوع   يك

هاي محا باخی نيز هستند  مثالً كارمرد رياضيات در مكانيك  ياالت شام  ديناميك جنبه

( نيز ا    يا نظرية پراكندگی كه موضوعی قديمی و همچنان CFD ياالت محا باخی م

مردي ا   و جنبة آناليز رياضی نياز در آن مسايار   گسترش در رياضيات كارمهم و رومه

حا    فردهلم و نظرية عملگرهاي فشارده(،  -مرجسته و كليدي ا   ممانند نظرية ريس

هااي وارون و  هاي پُر، ح  عددي مسائله هاي انتگرالی، ح  عددي د تگاهعددي معادله

هاي عددي ها و روشمشود  از  ويی ديگر، خقريباً همة الگوريتمانند آن را نيز شام  می

ما يك مسئله كارمردي درارخباط هساتند  هار روش محا اباخی ماراي حا  ياك مسائله        

 اازي و مانناد آن(،   مرزي، مقدار ويژه، مهاين ممقدار مرزي، مقدار آيازي، مقدار آيازي

گرفته، ما كاارمرد رياضايات در دنيااي واقعای      ازي صورت بر همان مسئله و مدلمه

هاي حا   ها و امزارهاي محا باخی مانند روشهمچنين مسياري از روششود  مرخبط می

هاي خعيين مساح  و خعيين هاي مقدار ويژة ماخريسی، فرمولهاي خطی و مسئلهد تگاه

هاي كاالن حا  ياك مسائله، ماورد خوجاه       منزلة جزئی از روشحجم و مانند آن نيز مه

 هستند 

 اازي كمتار   خحلي  مجاانبی و همگان   هاي كال يك رياضيات كارمردي مانندزمينه 

ها ميشتر مراي گيرند  اين موضوعهاي عددي مورد ا تفاده قرار میمراي ر يدن مه نتيجه

هااي چندمقيا ای    اازي هاي عددي در شبيه ازي و طراحی و درك مهتر الگوريتممدل

ون خوضايح  هاي گونااگ شك گيرند  اين نكته در  را ر دانشنامه مهمورد ا تفاده قرار می

 شود داده می
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در دنياي امروزي، مشصص كردن مرز مين رياضيات كارمردي و محض مسيار دشوار  

ها دانياضیا    در امتدا، رياضيات وامستگی نزديكی مه كارمرد آن داش   خقريباً همة ر

خاوان  عااً نمای  شناس، مهندس يا مشامه اينها مودناد  واق دان،  تارهزمان فيزيكطور هممه

شنا ای و  كه كارهااي مهمای در  اتاره   دان دانس  درحالیگاوس را صرفاً يك رياضی

خارين  فيزيك و الكترومغناطيس انجام داده ا    قانون گاوس در فيزيك يكی از ا ا ی

تم ها ا    همين مطلر درمارة نيوخون و  اير افراد خا پيش از قرن نوزدهم يا ميسا قانون

 1900هااي مادرن، يعنای حادود     از بهاور راياناه   در   ا    ولی در طی قرن پيش

صاورت ياك گارايش مساتق ،     اي ياف  و مهميالدي، رياضيات محض گسترش فزاينده

هاي مدرن خغيير كرد  امروزه نياز كرد  اين وضعي  ما پيدايش رايانهخود را از كارمرد می

و كاارمردي   هاي دشوار و پيچيده در رياضيات محض جنبة محا باخیمسياري از گرايش

 اند پيدا كرده

نزديكی رياضيات محض و رياضايات محا اباخی   هاي زيادي مراي اين دوري و مثال 

و كارمردي وجود دارد: هند ه، آناليز همساز، جبر و     هند ه درامتدا يك امزار طراحای  

شنا ای،  ااخ    و مهند ی مود و دا تان كاارمرد آن در مسّااحی، درياانوردي،  اتاره    

قكر نيس   ولی در قرن اخيار ايان حاوزه كاامالً     مهها الزمگنبدها و  اير  ازه ها،قوس

كه  ها در هايی از خمينههاي كال يك روي ردهها و نتيجهمجرد شده و خعميم مفهوم

گيارد  ولای پاس از    خجمسی از آنها ممكن نيس ، مصش زيادي از اين حوزه را درمرمی

پدياد آماد كاه ماين حاوزة      « هند اه محا اباخی  »، گرايش جديد هاي مدرنبهور رايانه

كناد  ياك مثاال ديگار، آنااليز      مجردشدة هند ه و رياضيات محا باخی پيوند مرقرار می

همساز ا   كه نقطة آياز آن كارهاي فوريه درمارة انتقال گرما ا    پاس از آن، جنباة   

ي قدرخمند و الگوريتم خبدي  هامحض آناليز همسازه مسيار رشد كرد ولی پيدايش رايانه
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، [1]هاا ( اين حوزه را ما رياضيات محا باخی پيوند دوماره داد  موجاك FFTفورية  ريع م

هاي طيفی گوناگون مراي معادالت ديفرانسي  جزئای، نظرياة   خبدي  رادون وارون، روش

 هاي اين پيوند هستند هايی از نتيجهنمونه [۳]و  نجش فشرده [2]مردارينمونه

رياضايات كاارمردي و رياضايات    شاود كاه حاوزة    خومی نتيجاه مای  ز محث ماال مها 

خوان مرز آن را مشصص كرد  مثالً آماار  شده نيس  و نمیطور دقيق خعريفمحا باخی مه

اي از رياضيات درنظر گرفا  و كارمردهااي   منزلة شاخهخوان آن را مهعلمی ا   كه می

  عی نياز مه خوضايح نادارد  ا علوم انسانی و اجتماها از مهند ی خآن در مسياري از حوزه

ه مه اين حوز منامراين اشتباه نيس  اگر آمار را گرايشی از رياضيات كارمردي مدانيم  ولی

شود و حتای دورة كارشنا ای آن   صورت يك رشتة كامالً مستق  شناخته میهر دلي  مه

مردي و رياضاايات دارد  دانشاانامة رياضاايات كااار هااا يااك هوياا  مسااتق در دانشااگاه

معنی آشكار و كلای در حاوزة رياضايات    هايی را درمرگرفته كه مهمحا باخی صرفاً حوزه

نظار  هكارمردي و رياضيات محا باخی قرار گيرند و البته اين كااري طبيعای و منطقای ما    

 ر د می

هاا، ناوعی آزادي عما  ماه نويساندگان و      در خالل خهيه دانشنامه و محتاواي مقالاه   

هاايی كاه ماه جاوهر     ها داده شده ا ا   ايان آزادي عما  در ماورد موضاوع     ويرا تار

خر هساتند، نتيجاة مسايار مطلاومی داده ا ا  و      رياضيات كارمردي و محا باخی نزديك

آنااليز  »ها و كارمردها را پوشاش داده ا ا   ماثالً ماراي مادخ       مسياري از زيرموضوع

و خعياين   [4]ياين مسااح   هاي جبرخطی عاددي، نظرياة خقريار، خع   ، زيرمدخ «عددي

 حاالتی، اي، پاياداري و خاوش   ازي، حسااب راياناه  ، ديناميك محا باخی، مهين[۵]حجم

و مانناد آن در كناار كارمردهاايی مانناد      [6]رويكرد چندمقيا ی، محا به ما عملكرد مااال 
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اناد   مهند ی محا باخی، فيزياك محا اباخی و رياضايات اطالعاات پوشاش داده شاده      

پوشاانند:  هااي كاالن آنااليز عاددي را مای     هاي معدي  اير موضوع، مدخ مر اينعالوه

آنااليز  »، «هاي ماا  ااختار الكترونيكای   هاي مقدار ويژه مراي حسابآناليز عددي مسئله»

ايان  «  آناليز عددي معاادالت ديفرانساي  معماولی   »، «هاي انتگرالی فردهلمعددي معادله

هاي رياضی علاوم راياناه و فيزياك، كمتار     بههايی مانند جنآزادي عم  درمورد موضوع

 وجود دارد 

طاور  هاي دانشنامگی ا   نياز ماه  دركنار اين آزادي عم ، چارچومی كه الزمة مقاله 

دنباال آن آدرس نويساندگان آورده   دقيق رعاي  شده ا    پس از عنوان مقاله، نام و مه

ورت وجاود( آورده  هاا مدرصا  ات و متراد مندي موضوعی رياضيشده ا     پس رده

ها كه امكان آن وجود دارد، يك خعرياف كوخااه   شوند و پس از آن، مراي مرخی مقالهمی

پاياان  هاا ماه  نيز گنجانده شده ا     پس محتواي اصلی مقاله آمده ا   كه ماا مرجاع  

 ر د می

مودن نويساندگان و قامليا  ارجااع در  ااير     هاي  نتی مزايايی چون معلومدانشنامه 

پاديا، مزاياايی چاون    هاي الكترونيكی مانناد ويكای  ت را دارند  درمقام ، دانشنامهنشريا

روزر اانی پيو اته و  اريع را دارناد  دانشانامة      جستجوي آ ان و  ريع و همچنين مه

خاود   رياضيات كارمردي و محا باخی  عی دارد كه مزاياي هار دو ناوع دانشانامه را در   

هاا  مقالاه  اند  ماه طور دقيق داوري شدهها( مهممدخ  هاجمع كند  در اين دانشنامه، مقاله

هايشاان ا اتفاده   خوانند از امتياز مقالاه طور ر می ارجاع داد و نويسندگان میخوان مهمی

 صفحه ا    10خا  ۵كنند  حجم هر مقاله نوعاً مين 

موازات ايان دانشانامه، نساصة الكترونيكای آن نياز خهياه خواهاد شاد كاه در آن          مه 

هاي خود خغييار اعماال كنناد و همچناين در ايان نساصه،       خوانند در مقالهدگان مینويسن
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هايی اضافه خواهند شد  پس از چند  ال اين نساصة پوياا مبناايی ماراي ويارايش      مقاله

معدي دانشنامة رياضيات كاارمردي و محا اباخی خواهاد شاد ولای خاا پايش از چااا         

در نساصة الكترونيكای ارجااع داد  در    هااي جدياد   خوان مه مقالاه ويرايش جديد نيز می

 ويرايش الكترونيكی چندين ويدئو نيز وجود خواهد داش  

اين دانشانامه يكای    (.Stein; de Borst; Hughes, 2004انيک مساسیاچي  دانشنام  مک -3

هاي موجود در زميناة رياضايات كاارمردي و محا اباخی ا ا  كاه در       ديگر از دانشنامه

 جلاد منتشار كارده ا ا   ويرا اتاران ايان       ۳جاان وايلای در   ميالدي انتشارات  2004

لف هلند دِگاه فنی دانشنامه، اِروين اشتاين از دانشگاه هانوفر آلمان، رِنه دِ مُر   از دانش

هاا  لاه و خامِس جِی  آر  هيوز از دانشگاه خگازاس در هيو اتون هساتند  نويساندگان مقا    

شان هاي خصصصیاي مكانيك در حوزههها و مهندسدانخرين رياضیجمعی از مرجسته

 هستند 

خوجه مه اين نكته مهم ا   كه ارخباط رياضيات كارمردي و محا اباخی ماا مهند ای     

هاي عاددي و  هاي مهند ی و علوم ا    مسياري از روشمكانيك ميشتر از  اير رشته

ا هاي موجود در رياضيات كارمردي و محا باخی، ريشاه در مهند ای مكانياك يا    مفهوم

طور كه امروزه دانشكدة رياضيات و علوم راياناه در مساياري    مكانيك نظري دارد  همان

ها وجود دارد و اين مسئله ارخباط مسيار نزديك و شاايد جدانشادنی ايان دو    از دانشگاه

ويژه رو يه( دانشكدة رياضيات و مكانياك  ها در اروپا ممهدهد، خا  الرشته را نشان می

در دانشگاه مساكو، دانشاگاه   « دانشكدة مكانيك و رياضيات»نون نيز، نظري داير مود  اك

پترزمورگ، دانشگاه خومسك و چندين دانشاگاه ديگار   نووُ يبريك، دانشگاه صنعتی  ن

ماراي    اازي هاي عددي و گسستهرو يه و  اير كشورها وجود دارد  مسياري از روش
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هااي گلاركين   اند  روشود آمدهوجهايی در مهند ی مكانيك مه ازي عددي مسئلهشبيه

هاا هساتند كاه  اهم زياادي از رياضايات       هايی از ايان روش و جزءهاي متناهی نمونه

 هاي مرخبط اختصاص داده شده ا   كارمردي و محا باخی مه آنها و موضوع

هاي عددي ما كارمرد در مكانيك، نيااز ماه خهياة ياك     ما گسترش و ينی شدن روش 

ايان حاوزه احسااس شاد  ايادة اصالی دانشانامة مكانياك          مرجع جامع و روزآماد در 

 جلاد ماه   ۳طور كه اشااره شاد، ايان دانشانامه در     مطرح شد  همان 1999محا باخی در 

 چاا ر يده ا   و هر جلد مه يك موضوع كالن اختصاص دارد 

هاااي گياارد: روش، اياان مااوارد را درماار ماای«مقاادمات»جلااد نصساا  مااا عنااوان  

هااي خغييراخای   تفص ( شام  خقرير ما خفاضالت متناهی، صاور  ازي مچهارده گسسته

شاده ماراي ياك مسائلة     هااي طراحای  هاي انتگرالی مرزي و  اير روشگسسته، معادله

خاص و همچنين خوليد و نمايش هند ی؛ خورها م ه فص (؛ حا  مساتقيم و خكاراري    

 ص ( فهاي وامسته مه زمان م ه سئلهها مپنن فص (؛ مد تگاه

اي گيارد: رفتاار  اازه   ، اين موارد را درمر می«هاجامدات و  ازه»م ما عنوان جلد دو 

هاي جزءهاي متناهی يا  ازي آنها ما روشهاي  اختاري و گسستهمچهار فص (؛ نظريه

كنشای  هااي مارهم  ها و فرايندها مپنن فص (؛ مسائله جزءهاي مرزي مهف  فص (؛ ماده

  ازي مدو فص ( نها و مهيمپنن فص (؛ شنا ايی، خصادفی

شاده در جلاد نصسا     ، كه مرپاية مباانی داده « ياالت»درنهاي  جلد  وم ما عنوان  

هاي مقدماخی ميشتر كه در دينامياك  گيرد: نظريهخدوين شده ا  ، اين موارد را درمر می

هااي گونااگون   گيرناد مچهاار فصا (؛ جنباه     ياالت محا باخی مورد ا تفاده قارار مای  

پاذير مچهاار   ناپدير مهف  فصا (؛ دينامياك  اياالت خاراكم    ة خراكمهاي چسبندشارش

 هاي آزاد مدو فص ( هاي متحرك و رويههايی شام  حوزهفص (؛ مسئله
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چااا ر ايد  ايان    مه 2017خوشبصتانه ويرايش دوم دانشنامة مكانيك محا باخی در  

 1۸شا ،  صفحه دا 2200اي، نسب  مه ويرايش نصس  كه حدوداً صفحه 4024ويرايش 

و  [7]هاا درماارة خحليا  جزءهااي متنااهی     فص  جديد دارد كه شام  جديدخرين نتيجاه 

جلاد ا ا  ولای  ااختار آن      6ديناميك  ياالت محا باخی ا    ويارايش دوم داراي  

مشامه جلدهاي ويرايش نصس  ا   ما اين خفاوت كه مه هار موضاوع كاالن دو جلاد     

ماه   4و  ۳ماه مقادمات، جلادهاي     2و1اختصاص داده شده ا    اين يعنای جلادهاي   

 پردازند مه  ياالت می 6و  ۵ها و جلدهاي جامدات و  ازه
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